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Merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan av 
sentrumsområdet i Tynset - torg og kollektivområder - Tynset 
kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse datert 14.07.2020 vedrørende varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan av sentrumsområdet i Tynset.  
 
Formålet med planarbeidet er å se på mulig felles løsning for venterom for buss og bane, 
revitalisering av torgområdet samt å se på parkeringskapasitet og trafikkmønstre i sentrum.  
 
På grunn av enkelte utfordringer med å samordne uttalelsene fylkeskommunens 
fagavdelinger imellom, kommer samferdselsavdelingens merknader i egen oversendelse.  
 
Samferdselsfaglige merknader 
Fra 01.01.2020 ble drift, utbygging, planlegging og forvaltning av fylkesvegene overført fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene. Disse oppgavene utføres nå av 
Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. I tillegg til at fylkeskommunen uttaler seg 
som forvalter av fylkesveger, har vi samferdselsfaglig også ansvar for å sørge for at 
regionale føringer innenfor trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
miljø og klima, samt tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk, blir ivaretatt i 
planleggingen. Vi viser også til Kommunal- og moderniseringsdepartementets Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 14.05.2019. 
 
Det ble forsøkt gjennomført møte mellom fylkeskommunens samferdselsavdeling og Tynset 
kommune rett før sommeren. Dette fikk vi ikke til på daværende tidspunkt. Fylkeskommunen 
forsøker seg gjerne igjen på en dialog/et møte vedørende denne planprosessen før planen 
blir lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Fylkeskommunen har vært involvert i flere prosesser knyttet til forhold innenfor og utenfor 
planområdet tidligere, og har dessuten interesser i det pågående planarbeidet særlig med 
bakgrunn i at vegmyndigheten for fylkesveger ble overført til Innlandet fylkeskommune fra 
1.1.2020. Våre interesser går blant annet i retning av sentrumsløsninger for trafikkmønstre, 
parkeringskapasitet og kollektivtrafikk.  
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Fylkeskommunen imøteser gjerne en dialog/et møte i den videre planprosessen.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Helge Stikbakke  
enhetsleder  
  
 Gunhild Kirsti Sem 
  

 
 
 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I INNLANDET 
STATENS VEGVESEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


